
CHỮ “TÂM” TRONG CON NGƯỜI
 

Lời Chúa dạy:“Những cái gì từ miệng nói ra là phát xuất 

tự lòng. Chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô 

uế.”(Mt 15,18) Chữ “Tâm” cũng là “Lòng” trong con người 

tuy không nhìn thấy; nhưng nó rất quan trọng, vì nó nói 

lên tư cách của một người. Một tác giả đã suy tư như sau 

đây, để bạn và tôi cùng nghiệm xét: 

 

1- Tâm mà lệch lạc, thì cuộc sống nghiêng ngả đảo điên. 

2- Tâm mà gian dối, thì cuộc sống bất an. 

3- Tâm mà ghen ghét thì cuộc sống hận thù.. 

4- Tâm mà đố kỵ, thì cuộc sống mất vui. 

5- Tâm mà tham lam, thì cuộc sống dối trá. 

 

Tôi để Tâm hay Lòng ra trên ngũ quan và tứ chi để yêu 

thương: 

1- Đặt Tâm trên mắt để nhìn thấy nỗi khổ của tha nhân. 

2- Đặt Tâm trên miệng để nói lên lời an ủi với người bất 

hạnh. 

3- Đặt Tâm trên tai để nghe lời than trách, góp ý của 

người khác. 

4- Đặt Tâm trên vai để biết gánh vác và và chia sẻ với 

anh em. 

5- Đặt Tâm trên tay để làm việc, cộng tác, giúp đỡ người 

khác. 

6- Đặt Tâm trên chân để mau mắn chạy đến người cùng 

khổ. 

 

Thân xác không có Tim thì thân xác Chết, làm mgười 

không có Tâm, thì  cuộc sống chỉ có hận thù và là mối 

nguy hiểm cho mọi người. 

 

Một phút suy tư: Con người trong sạch do Tâm, mà dơ 

bẩn cũng do Tâm. Tâm nâng đỡ con người lên, cũng chính 

tâm hạ thấp con người xuống. Như vậy, bạn và tôi cần: 

 - Giữ Tâm lắng trong, yên lặng, an tĩnh, không ô nhiễm, 

tham lam. 

 - Tôi giữ Tâm không sân hận, si mê, tham dục, không ý 

nghĩ đê hèn. 

- Tâm tôi không ganh tỵ, trong sạch, như mặt gương được 

chùi bóng. 

Khi thực hành những điều trên, giúp Tâm tôi được thay 

đổi: 

-Tôi bình tĩnh, an vui trước mọi cơn thịnh nộ, xấu xa của 

kẻ khác. 

-Tôi lấy cái tốt đáp lại cái xấu, lấy từ bi, độ lương đối lại 

hung ác. 

-Tôi lấy lòng nhân ái và hoan hỉ đáp lại sự hung bạo và 

đê hèn . 

  

Lời Chúa sẽ trở thành sức mạnh vô cùng cho tôi, để dập 

tắt những tật xấu đang ngủ ngầm trong Tâm tôi như: 

“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen 

tương…,không nóng giận, không nuôi hận thù, không 

mừng khi thấy gian ác… (1 Cor 13, 4-6) 

 

Bớt hút thuốc để giúp đỡ người khác, tìm lại ý nghĩa cho 

cuộc đời! Josepth Laira, người vừa được Giáo Hội tôn 

phong chân phước cách đây không lâu, là một tín hữu 

Kitô nổi bật của Giáo Hội Italia vào đầu thế kỷ này. Sự 

khôn ngoan và lòng đạo đức đã thu hút rất nhiều người 

đến với Ngài. 

Một hôm có một thiếu phụ giàu có người Hoa Kỳ 

tìm đến với Ngài để xin một lời chỉ giáo. Người đàn bà 

thú nhận rằng bà đang chán chường tất cả mọi sự, trong 

khi nói chuyện, người đàn bà rút từ trong ví ra một gói 

thuốc lá đắt tiền và đốt một điếu . Josepth Lapira liền 

hỏi người đàn bà: 

- Mỗi ngày bà hút bao nhiêu điếu thuốc. 

Người đàn bà đáp gọn:- Không biết bao nhiêu mà kể. 

Vị thánh liền đề nghị: 

- Bà có thể hút nửa gói và với số tiền để mua nửa 

gói thuốc khác bà hãy chia sẻ cho người nghèo. 

Người đàn bà liền chống chế:- Tôi bố thí bao nhiêu 

mà chẳng được, cần gì phải hy sinh nửa gói thuốc lá. 

Vị thánh liền giải thích cho người thiếu phụ chán 

đời như sau:- Giá trị của sự bố thí của bà chính là nửa 

gói thuốc mà bà hy sinh hằng ngày. 

Người đàn bà đã làm theo lời khuyên của vị thánh, 

bà không ngờ rằng đó là bí quyết giúp bà làm lại cuộc 

đời, bà đã tìm lại được niềm vui cuộc sống, niềm vui đó 

chính là trao ban chính mình. 

 

 

 

 

_Có thứ ĐÊM TỐI U MÊ dốt nát 

Ánh sáng ngời Văn hóa chẳng lọt qua  

Sách vở gì cũng như ... giấy gói quà 

Không đọc được ! Chỉ vì ta ... mù chữ ! 

Trí tuệ đấy , ta thật là khó xử 

Khi nó không một đôi mắt dẫn đường  

Để ta chìm trong bóng tối thê lương 

Nền Văn hóa , Văn minh ... không hề biết  

_ Có thứ TỐI ĐÊM PHÀM PHU , bại liệt 

 Chẳng biết gì trước cảnh đẹp thiên nhiên 

 Khi nghệ nhân lại cảm xúc vô biên 

 Có thể vẽ nên bức tranh tuyệt tác ! 

Thiếu đôi mắt của Mỹ quan cảm giác 

Ta hững hờ trước một cảnh bình minh 

Giọt sương rơi đọng trên cánh hoa xinh 

Ta cũng thấy : chả có gì đẹp đẽ !  

_ Có thứ ĐÊM TỐI ĐỨC TIN quạnh quẽ  

Chẳng thấy gì , chẳng cảm nhận Thần linh  

Hồn mù lòa , nào có biết tôn vinh  

Thiên Chúa đó , Ngài vẫn luôn hiện hữu !  

... Ta muốn bước về Đời sau vĩnh cửu 

 Phải cho mình một "Đôi mắt Đức tin " 

 Và trước khi ta cất tiếng nguyện xin 

 Ta đã biết : Chúa nhìn ta ... trìu mến !  

( TGM NQK ) 
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